
             
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2022                                                                       

วันพ ุธที ่22 มิถุนายน 2022                                                                                                                           
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 

01.  คุณพ่อวิโรจน ์ นันทจินดา ประธาน คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
02.  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สงูอาย ุ
03.  มิสสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
04. คุณประสิทธิ์ บริบูรณ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
05. อาจารยธ์ัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลราชบุรี 
06. คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
07.  คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลจันทบุรี 
08.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
09. คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผูป้ระสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
10. คณุพิพิธภัณฑ ์ หมายม ี ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลนครราชสีมา 
11. คุณสุทัศน์ มาลานยิม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2 
12. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 
13. คุณประยงค ์ กิจเจริญ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 
14.  คุณชาตรี เอี้ยพิน กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลจันทบุรี 
15.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้  แผนกสุขภาพอนามัย 

ลาประชุมฯ  : คณะกรรมการฯจากเขต 1, เขต 5 , เขต 6 จากอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงราย  และ 
สังฆมณฑลอุดรธานี  ลาประชุมเนือ่งจากติดภารกิจในเขตพื้นทีส่ังฆมณฑลฯ  
 คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอาย ุน าร าพึงพระวาจา  
(1 คร.12:12-26)  และพระสมณสาสน์ทุกคนเปน็พี่น้องกัน ข้อ 223  พร้อมกลา่วต้อนรับคณะกรรมการฯ และผู้แทน 
งานผู้สูงอายุฯจากชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ  เข้าร่วมประชุมฯรวม 15  ท่าน   
วาระที ่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ  ชีแ้จงวา่  

1.1  เนื่องจากแผนกสุขภาพอนามัยเป็นองค์กรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ภายใต้ ฝ่ายสังคม  
(คาริตัส) ได้จัดท าโครงการเพ่ือผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง และเริ่มด าเนินงาน 
จัดตั้งศูนย์เดย์แคร์ ในชมุชนผู้สูงอายุระดับวัด/เขต (ผู้สูงอายุต้องการอยู่บ้าน จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขถ้ามี                  
ศูนย์เดย์แคร์)  ขณะนี้มีชมรมผู้สูงอายุอัครสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ และ สังฆมณฑลอุบลราชธานี เริ่มโครงการฯ 
  1.2  ซีนอด (Synod) พระสันตะปาปาฟรังซิส มีการวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ระดับล่าง จงึจดัให้มี 
การท าสังคยนา จากระดับล่างขึ้นไป (ระดับพระศาสนจักรทอ้งถิ่น วัด สังฆมณฑล) เพื่อให้เกดิการปรึกษาหารือและ 
การไตร่ตรองจากคริสตชนทกุระดับ เป้าหมายของซนีอดคือ “การรับฟังซึ่งกันและกัน นัน่คอืทกุคนฟังเสียงพระจิต”   

  จึงขอให้เข้าไปมีส่วนร่วมตามบทบาท (Mission) ให้ความร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียวกนั “ทุกคนจงออกไป 
ประกาศข่าวดี” (เครือขา่ยชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นภูมิปัญญาของสังคม เป็นหลักชัยของชมุชนฯ “รักและรับใช้”)
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 1.3  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนัตชัย แจ้งว่า เครอืข่ายกลุ่มผูสู้งวยัฯ รวมตัวกันเพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอตอ่
รัฐสภา เพือ่เรียกรอ้งให้รัฐบาลเพิม่เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุเดือนละ 3,000 บาทถ้วนหน้า ให้สอดคล้องกับการครองชีพใน
ปัจจุบัน หากผู้แทนราษฎรเหน็ด้วยก็จะขับเคลือ่นต่อไป  

1.4 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุคาทอลิกฯระดับสงัฆมณฑลฯ รายงานกิจกรรมตามปฏิทินงาน ระหว่าง                               
เดือนพฤศจกิายน 2021 - มกราคม 2022 เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปลีย่นเรียนรู้วิธกีารด าเนินงานของกันและกนั และ                             
กระตุ้นให้มกีารใช้แผนงานฯเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม    
  1.4.1 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  : คุณสุทัศน์ มาลานยิม ชี้แจงกิจกรรมฯ  
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2 (9 มีนาคม 2022) / ครั้งที ่13 (14 มิถุนายน 2022)  (กิจกรรมที่ 1)    
 เลื่อนการจัดสมัมนาบุคลากรเพื่อผู้ท างานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (19-21 พฤษภาคม 2022)  (กิจกรรมที่ 2)             
 เตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ และ เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ (23 กรกฎาคม 2022) วัดอคัรราฟาแอล ปากน้ า (กิจกรรมที่ 8)  
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทนุช่วยงานผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท)  ให้ส่วนกลางฯ    

   1.4.2  เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี : อาจารยธ์ัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ชี้แจงกจิกรรมฯ 
 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2/2022 ณ ห้องประชุม วัดนกับุญยอแซฟ บ้านโป่ง  มีคณะกรรมการฯ 
 เข้าร่วมประชุม  25 ท่าน  (9 มิถุนายน 2022) + ขอบคุณ คุณพ่อประสทิธิ์ รุจิรัตน์ อดีตจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ  
 ร่วมงานผู้สูงอายุ 12 ปี + ต้อนรับ คุณพอ่ศราวิน พัดศรีเรือง ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคม สังฆมณฑลราชบุรี  รับหน้าที่ใหม่  
 จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี + ต้อนรับ คุณพอ่นิ พนธ์ สาราจิตต ์ คุณพ่อเจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ  
 บ้านโป่ง ราชบุรี  ที่มารับหน้าที่ใหม่ และอนุญาตให้ชมรมผ้สูงอายุฯใช้สถานที่จัดประชุมฯ 
 สาระส าคัญ  1. การทบทวนปฏิทินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เกี่ยวกับผลงาน สิ่งที่ด าเนินการแล้ว 
 และจะด าเนินการต่อไป   + โครงการจิตอาสาหาทุน  (กิจกรรมที่ 1) 
    สิ่งทีจ่ะด าเนินการต่อไป  2. กิจกรรมเยี่ยมเยียน/ ฟื้นฟู/ ขยายเครอืข่าย (กิจกรรมที่ 6)  โครงการโรงเรียนศิษยพ์ระคริสต์   

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  (กิจกรรมที่ 7)  กิจกรรมเยี่ยมเยยีนผู้ป่วย ผู้พิการ เดก็ สตรี ผู้ยากไร ้(กิจกรรมที่ 8)   
และกิจกรรมตรวจสขุภาพอนามัย  (กิจกรรมที่ 10)   
หลักสูตรเนือ้หาทีจ่ะจัด   1. การดูแลด้านสขุภาพอนามัย ผู้สงูอายุ   2. จิตภาวนา   3. การแบง่ปันพระวาจา โดยจะ 
บูรณาการ ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบุรี , ผู้รับผิดชอบงานจิตภาวนา แผนกฆราวาส  
สภาพระสังฆราชฯ และ BEC สังฆมณฑลราชบุรี         

 1.4.3 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี  :  คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์  ชี้แจงกิจกรรมฯ 
 เลื่อนการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครั้งที่ 15/2023 ที่วัดนกับุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  (กิจกรรมที่ 5)   
 ออกเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุในสังฆมณฑลจันทบุรี รวม 3 ชมรมฯ (กิจกรรมที่ 6)   
 ประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2023   (กิจกรรมที่ 8)   
 จัดเก็บเงินออมโครงการ "จิตอาสาหาทนุช่วยเหลืองานผู้สงูอายุ" ส่งให้ส่วนกลางฯ (กิจกรรมที ่10)    

   1.4.4 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลนครราชสมีา  :  คุณพิพิธภัณฑ์ หมายม ี ชีแ้จงกิจกรรมฯ 
 ชมรมผู้สูงอายุแต่ละวัดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน 2022)  (กจิกรรมที่ 6)   
 ชมรมผู้สูงอายุวัดแมพ่ระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง จัดโครงการช่วยเหลือผูสู้งอายุยากไร้ ออกเยีย่มเยยีนช่วยเหลอื 
 ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย ผู้พิการ พร้อมจัดมอบรถเขน็ แพมเพิส ไขไ่ก่ ฯลฯ (กิจกรรมที่ 7)  
 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพใหก้ับกลุ่มผู้สูงอายุเขตวัด ในเรือ่งการเลี้ยงไก่บ้าน แปลงผัก ฯลฯ (กิจกรรม 13) 

 

   1.4.5 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  :  คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ  ชี้แจงว่า จากการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  รับทราบงบประมาณการจดักิจกรรมงานผู้สงูอายุฯได้ถูก 
ตัดทอนงบประมาณบางส่วนเพื่อไปสร้างศูนยอ์ภิบาลฯ คงเหลือ 40,000 บาท เพือ่ไปร่วมกิจกรรมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯ 
ระดับชาติในปีนี้ แต่หากเลื่อนการจัดงานชุมนุมฯ จะขอโยกย้ายงบประมาณไปจัดงานชุมนมุผูสู้งอายุฯระดับสงัฆมณฑลฯ   
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    1.4.6 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  :  คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง  ชี้แจงกิจกรรมฯ 

 ประชุมคณะท างานผูสู้งอายุระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 2/2022 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในชว่งผ่านมา และ 
 วางแผนในการออกเยี่ยมชมรมเครือขา่ยในเขตสังฆมณฑลฯ   (6 มิถุนายน 2022)    (กิจกรรมที่5 )   
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทนุช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ ให้ส่วนกลางฯ      (กิจกรรมที่ 6)   
 จัดท ารายงานการเงินและแผนงบประมาณต่อมสิซังฯ     (กิจกรรมที่ 7)   
 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุระดับชมรม/ สังฆมณฑลอุบลฯ ทางกลุ่มไลน์ชมรมผู้สงูอายุสังฆมณฑลฯ (ผ่านเพจ 
 ของสังฆมณฑล และสารสื่อมวลชนคาทอลิกมิสซังอุบลฯ   (กิจกรรมที่ 13)   
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวส่วนกลาง ทางไลนก์ลุ่มชมรมผู้สงูอายุฯ และเพจของสังฆมณฑลฯ (กิจกรรมที่ 14)    

  1.4.7 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  :  คุณประภา วงศ์จอมพร  ชี้แจงกิจกรรมฯ 
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2/2022 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  จึงหารือกับประธาน ขอเลือ่น 
  ประชุมคณะกรรมการฯ เป็น วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022  (กิจกรรมท่ี 1)   
 จัดงานชมุนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ประจ าปี 2022 ก าหนดจัด วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2022  
    (รอผลการประชุม คณะกรรมการฯว่าจะก าหนดจดังานชุมนุมฯได้เมือ่ไร)   (กิจกรรมท่ี 4)   
 จัดออกเยีย่มผูสู้งอายุ ผู้ป่วยติดบา้น ติดเตยีง ผู้พิการ ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก อยา่งสม่ าเสมอ โดยบูรณาการกับ 
 กิจกรรมของโครงการเพื่อผู้สูงอายุ   (กิจกรรมท่ี 8) 
 จัดเก็บเงินออมจิตอาสาหาทุนฯ (ออมวันละบาท) เพื่อช่วยงานผู้สูงอายุ ปี 2022 จดัส่งมอบใหส้่วนกลางฯ (กจิกรรมท่ี 9) 
 ปริ้นต์จดหมายขา่ว E-Newsletter  ของส่วนกลางฯ น าไปวางที่ศูนยม์ิสซัง และจดัส่งทางไลนก์ลุ่ม / ไลน์ส่วนตัว  
 เพื่อใหส้มาชิกได้ตดิตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากเพื่อนเครือขา่ยผู้สูงอายุระหว่างสังฆมณฑลฯ (กิจกรรมท่ี 10)  
  1.4.8 เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯอัครสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  :  คุณประสิทธิ์ บริบูรณ์  ชี้แจงกิจกรรมฯ 

 จัดประชุมคณะกรรมการงานผู้สงูอายุฯระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 1/2022 มีสมาชิกกลุม่ผู้สูงอายเุข้าร่วมฯ 35 คน               
จาก 4 จังหวัดในเขตสังฆมณฑลฯ  (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ในจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมายังเป็นพื้นที่สีแดง)                                                
เพื่อวางแผนออกเยี่ยมผู้สงูอายุในเขตวดัต่างๆ  (18 กุมภาพันธ ์2022)   (กิจกรรมที่ 4) 

 งานชุมนมุผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล เนื่องด้วยทางราชการไม่ให้มีการจัดชุมนุมฯกันเกิน 1,000 คน หากประสงค ์

จัดงานชมุนุมฯ ผู้มาร่วมงานฯต้องไม่เกินตามทีท่างราชการก าหนด และต้องขอความร่วมมือจาก รพสต. และ 
รายงานแจ้งให้ทางอ าเภอทราบด้วย (การจดังานชุมนุมผู้สูงอายจุะจัดตามแผนที่ก าหนดไว้ และด าเนินการติดตอ่ 
รพ.สต. ในพื้นที่มาร่วมฯก็สามารถจดัได้ตามปกติ)  ก าหนดจดัขึ้นในวันเสารท์ี่ 1 ตุลาคม 2022  (กิจกรรมที่ 5) 

 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ฯ ร่วมก้าวเดินไปด้วยกันกับพระศาสนจกัรท้องถิน่ Synod  ด าเนนิการจัดตัง้ 
    ศูนย์เดย์แคร์เพือ่ผู้สูงอายุ โดยให้ อัครสงัมณฑลท่าแร่ฯจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ (ดูแลผู้สูงอายุ) โดยคาริตสัไทยแลนด์  
 จัดบูรณการงานร่วมกันกับ รพ.สต. อสม. กลุม่เวชบุคคลฯ ศูนย์สังคมพัฒนาท่าแร่ฯ  (กิจกรรมที่ 6) 
 กลุ่มผู้สูงอายุฯ ร่วมกับ โคเออร์ ออกเยีย่มเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พกิาร และผู้ยากไร้ โดยจัดมอบ 
 รถวิลแชร์ ฯลฯ และเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มโคเออร์ของท่าแร่ฯ  (20 มิถุนายน 2022)   (กิจกรรมที่ 9) 
 โครงการจิตอาสาหาทุนฯ (เงินออมวันละบาท)  เป็นการเวียนถุงทานมิสซาศุกร์ตน้เดือนทุกเดอืนของแต่ละวัด 

 ส่งเข้ามาสมทบที่มิสซังฯ  ส่งมอบให้ส่วนกลางฯ  (กิจกรรมที่ 12) 
  1.4.9   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์  :  มิสสอางค์ สุรพัฒน์  ชี้แจงกิจกรรมฯ 

   ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 3/2022  เมือ่วันที่ 6 มิถุนายน 2022  ณ  
   อาสนวิหารนักบุญอันนา น าโดย คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ  (กจิกรรมที่1) 
  กลุ่มจิตอาสาผู้สงูอายุระดับเขตวัด ร่วมกับ กลุม่เวชบุคคลฯ อสม. ออกเยีย่มผู้ป่วย ผูสู้งอายุ ผู้ยากไร้ ฯลฯ  

พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยต่างๆ   (กิจกรรมที่4) 
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 จัดรวบรวมเงินออมจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ สง่มอบให้ส่วนกลางฯ  (กิจกรรมที่ 6) 
 ประธานชมรมผู้สูงอายุระดับวัด 12 ชมรมฯ รวบรวมรายชื่อผูสู้งอายุเพือ่จัดท าทะเบียนฯให้เปน็ปัจจุบัน (กิจกรรมที่ 7) 

 สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป   1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ครัง้ที่ 4/2022 (7 สิงหาคม 2022)   
 2. จัดสัมมนาและประชุมสามัญประจ าปี 2022/2565 สังฆมณฑลนครสวรรค์   (8 ตุลาคม 2022)   
 3. เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2022/2565  ระดับชาติ   (22-24 พฤศจิกายน2022) 

 
 
 

 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลฯ และ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯเพื่อผู้สูงอาย ุ 
ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ ดังนี้  

1. การท าโครงการเพื่อผูสู้งอายุ การจัดตั้งองคก์ร การเยี่ยมเยียนผู้สงูอายุ ฯลฯ เป็นการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ      

- การจัดตั้งศูนย์เดย์แคร์ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชมุชน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลูกหลานทีม่ีภาระต้องออกไป                           
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และแก้ปัญหาผูสู้งอายุถกูทอดทิ้ง / เกดิอุบัติเหต ุเจ็บป่วยถึงชีวิต    

  - การอัพเดตทะเบียนผู้สงูอายุ  และการส ารวจจ านวนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียง หรือต้องการความช่วยเหลอื  
ควรด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง เพือ่ให้ทราบสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชนวัด และสังฆมณฑล 
  2. ชมรมผู้สูงอายุฯ ควรด าเนินงานตามแนวทางของซนีอด ซึ่งปัจจุบันก าลังเข้าสูก่ระบวนการด าเนินการใน 

ระดับทวีป (ค.ศ.2022) และระดับพระศาสนจักรสากล (ค.ศ.2023) กล่าวคือ "การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และ 
การท าพนัธกจิ" ประกาศข่าวดี ด้วยการรกัและรับใช้ ซึ่งสมาชิกผูสู้งอายุส่วนใหญไ่ด้รับทราบและมีประสบการณ์  
มีส่วนร่วมในกระบวนการซนีอด ปี ค.ศ.2021 ในระดับสังฆมณฑล/วัด มาแล้ว 
  3. จากการรายงานผลการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายทุุกสังฆมณฑล บนฐานของปฏิทินกิจกรรมประจ าปี  
โดยอ้างอิงถึงแผนงานโครงการทีไ่ดด้ าเนนิการแล้ว ท าให้สามารถติดตามงานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ   

 4.  ชมรมผู้สูงอายุที่มกีารเลือกตั้ง มีคณะกรรมการผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาท าหน้าที่ตา่งๆ มาเสรมิทมี ท าให้การท างาน 

มีความเข้มแข็ง มหีลายสังฆมณฑลที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสาร สร้างความสัมพนัธ์ พบปะกันมากขึ้น เช่น  
การจัดประชุมออนไลน์  เป็นการเพิม่จ านวน 
  5. ผู้มีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาการสื่อสารในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ระบาด รวมถึงช่วยพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีและตามทันการเปลี่ยนแปลง         

 6. การบูรณาการการท างานร่วมกันกับองค์กรฆราวาส หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังฆมณฑล ภาครัฐ และ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น เช่น พลมารีย์ คาริตัส เวชบุคคล อบต. รพสต. อสม. ฯลฯ ท าใหง้านเกดิประโยชน์กว้างขวาง  
ประหยัดงบประมาณ และมีประสิทธภิาพ           

 7. บางสังฆมณฑลมีการส่งเสริมอาชีพผู้สงูอายุ เชน่ การปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ และอื่นๆ ช่วยเพิม่ความมั่นคง 
ทางด้านอาหาร ได้รับประทานอาหารปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจช่วยลดค่าครองชีพ และสอดคลอ้งกับค าสอนของพระสมณสาส์น

 8. ขอบคุณชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลต่างๆที่ช่วยแชร์ไฟล์ เฟสบุ๊ก จดหมายข่าว Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย 
ในชุมชน ออนไลน์ และปริ้นท์เป็นเอกสารไปไวใ้นสถานทีส่ าคัญของสังฆมณฑล เพือ่ประชาสมัพันธ์งานของผู้สูงอายุและ 
อื่นๆ ให้ผู้สนใจและสังคมได้รับทราบ           

 9. ขอให้ทกุชมรมช่วยส ารวจ และเสนอชื่อผู้สูงอายุคาทอลิก / ตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิฯที่ได้ท าหน้าที ่
ในคณะกรรมการเพือ่ผู้สูงอายุในระดับจงัหวัด / ในส่วนราชการต่างๆ  เพื่อเสนอชื่อในฐานะผูก้ระท าคุณประโยชน์ต่อ 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุเครอืข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก เพื่อรับใบพรพระสันตะปาปาต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ 
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วาระที ่  2   พิจารณารับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2022 

     ที่ประชุมพิจารณาและมมีติรับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่1/2022   
 
 
 
 
 

 

วาระที ่ 3  ติดตามเรื่องสืบเนื่อง  

3.1  เตรียมจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022/2565 ครั้งที่ 19  

    คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา ชี้แจงว่า ตามแผนงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ ก าหนดให ้
จัดการสมัมนาผู้สูงอายุและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2022  โดยวัตถุประสงคก์ารจัดงานในปีนี้เพื่อการบูรณาการงาน 
เครือขา่ยผู้สูงอายุและงานอภิบาลครอบครัว ในฐานะที่ผู้สูงอายุเป็นผู้น าในครอบครัว ถ่ายทอดความเชื่อและแบ่งปัน 
ประสบการณ์ให้กับสมาชกิในครอบครัวและสังคม ฯลฯ  จึงขอให้คณะกรรมการฯได้ร่วมแสดงความคดิเหน็หัวข้อ ฯลฯ  
   คณะกรรมการฯร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ เพื่อจัดท าโครงการ/ก าหนดการสมัมนาฯ  ดงันี้ :- 
1.  หัวข้อหลกั   :  “บทบาทของผู้สูงอายุในฐานะผูน้ าในครอบครวั ผู้ถ่ายทอดความเชือ่ คุณธรรม ภูมิปัญญาของสังคม”   
2. วัน-เวลา   :  วันอังคารที่ 22 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2022  
3. สถานที่   :  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
4.  สัมมนาวันแรก :  หัวข้อบรรยาย  1.)  “บทบาทของผู้สูงอายกุับความมั่นคงทางด้านอาหาร” 

              2.)  “บทบาทของผู้สูงอายุในฐานะผู้น าครอบครัว” (บูรณาการงานผู้สูงอายุกับชีวิตครอบครัว) / 
     แบ่งกลุ่มยอ่ย  4 กลุ่ม       
วันที่สอง  :  ช่วงเช้า    รายงานกิจกรรมของแต่ละสงัฆมณฑลฯ 11 มิสซัง  (แบ่งกลุ่มย่อยแต่ละมิสซัง) 
   หัวข้อบรรรยาย  (สรรหาหัวข้อทีน่่าสนใจ)  
               ช่วงบ่าย  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2022/2565                                                                                                               
วันที่สาม  :  หัวข้อ “ ค าสอนเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากพระคมัภีร์และตัวอยา่ง”  โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเสิศ แห่ล้อม   
 พิธีบูชาขอบพระคุณ   โดย  พระสงัฆราชยอแซฟ วุฒิเสิศ แห่ล้อม  :  ประธานพิธ ี
  พิธีมอบใบพร  ผู้ท าคุณประโยชน์แก่คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุเครอืข่ายผู้สูงอายคุาทอลกิ 
  พิธีมอบโล่ และเงินรางวัล ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นประจ าปี 2020 – 2021 

5. (ร่าง) โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2022 จะน าเสนอใหท้ี่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
    คณะอนุกรรมการฯ ขอความร่วมมอืจากเครือขา่ยชมรมผู้สูงอายทุุกสังฆมณฑลฯ  
 -  ส่งแกนน า/ผู้สูงอายุ สมาชกิเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย 6 ท่าน และขอเรียนเชิญจิตตาภิบาล/จิตตาธิการ 
ทุกชมรมเครือขา่ยเข้าร่วมเป็นก าลังใจซึง่กันและกันด้วย 
  -  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมงานชมรมผู้สูงอายุประจ าปี 2022/2565  
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2022 ตามแบบฟอร์มทีค่ณะอนุกรรมการก าหนด เพื่อน าเสนอที่ประชุมใหญ่โดยสรุป 

  - เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุทุกสังฆมณฑล จัดท ารา่งแผนงาน ปฏิทินกิจกรรมประจ าปี 2023 น าเสนอ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในที่ประชุม และน ากลับไปเสนอสังฆมณฑลเพือ่ขออนมุัติแผนและงบประมาณในการด าเนินงานตอ่ไป 

-  เข้าร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จนจบภารกิจ รวม 2 วันครึ่ง  
 

  3.2 งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลกิระดับชาติ ครั้งที่ 15/2022   
   คณะอนุกรรมการฯ ติดตอ่ประสานงานกับ คุณพ่อจิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี 

ในการจดังานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ประจ าปี 2022  ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดอืนตุลาคม 2022 แต่เนือ่งด้วยสถานการณ์โควิด-19 
ยังแพร่ไปบางพืน้ที่  จึงขอเลื่อนก าหนดจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกฯประจ าปี 2022 ไปในดือนเมษายน ปี 2023 โดย 
สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นเจา้ภาพ  

  ที่ประชุม     รับทราบ 
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วาระที ่4  สรุปโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2022/2565  (เงินออมวันละบาท)    

คณะอนุกรรมการฯสรุปโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สงูอายุ (ออมวันละบาท)  ประจ าปี 2022/2565 
รวมทั้งสิ้น 166,750.00 บาท  (ตามเอกสารฯ) โดยจัดสรรแบ่งออกเพื่อช่วยเหลอืงานผู้สูงอายุ เป็น 3 ส่วน ดังนี้ คอื 

1.  มอบให้เจา้ภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติในปีนั้นๆ 40 % ยกไปสมทบในปี 2023  =  66,700.00  บาท    
2.  มอบให้คณะกรรมการเครือข่ายระดับสงัฆมณฑล 30 %  (11 มิสซัง @ 4,548.00 )  =  50,028.00  บาท   
3.  มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุ(30 %) =  50,022.00 บาท 

 คณะอนุกรรมการฯจะจัดสรรเงินโครงการฯให้ทัง้ 11 มิสซงั ภายในสิ้นเดอืนมิถนุายน 2022 
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท)  ประจ าปี 2023/2566 ด าเนินโครงการฯ 

(ออมวันละบาท) ต่อเนื่อง ช่วงที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2022 / ช่วงที่ 2 เดือน มกราคม – เมษายน 2023  
 

 ที่ประชุม            รับทราบ 
 
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ 

ก าหนดจัดการประชุมคณะอนกุรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอาย ุครั้งที ่4/2022  : วันพุธที่ 21 กันยายน 2022  

ปิดการประชุมฯ เวลา 13.10  น.      

 
 
 

 
                  คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  :  ตรวจทาน 

                                                                                       อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค :  รายงานฯ 
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